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(استانگیالن:موردیۀمطالع)

3 و علیرضا امیرتیموری 2 ، امیراسالم بنیاد*2 ، سلیمان محمدی لیمائی1ژاله مالیی بوساری
 

 ، گیالنگیالن دانشگاه طبیعی، منابع دانشکدۀ جنگلداری دکتری دانشجوی 4

 گیالن، گیالن دانشگاه طبیعی، منابع جنگلداری دانشکدۀ گروه استاد 2
 رشت، گیالن اسالمی آزاد دانشگاه علوم پایه، ۀدانشکد ریاضی گروه استاد 3

 (23/44/4199تاریخ پذیرش: ؛ 7/0/4199 )تاریخ دریافت: 

 چکیده
ناامللوب   خروجی عنوان به آالیندگی گرفتن نظر در با گیالن استان در چوب برداری بهره های شرکت کارایی گیری اندازه پژوهش این هدف

ایان  اجارای  بارای   شاد.  چوب اساتااده  یبردار بهره یها شرکت کارایی گیری برای اندازه ها داده یپوشش از روش تحلیلبدین منظور  .است

 یآور جماع  گایالن  استان در جنگل چوب صنعت برداری بهره شرکت دوازده به مربوط( 4363تا  4301)ساله  ده یا دوره های داده پژوهش

واحادها   یبناد  رتباه  باه  ساوپر کاارایی  روش  از استااده با و سپس شد استااده ها شاخص کاهش . در ابتدا از روش کاهش متغیر برایشد

 چاوبی  های روکاش  شرکتمانند  ها شرکت از تعدادی هوا( آالیندگینامللوب ) خروجی اهمیت به توجه با که نشان داد نتایج .شد پرداخته

ناامللوب   ی. باا توجاه باه وجاود خروجا     دارناد  قرار خوبی رتبۀ در کارایی نظر از زیاد نامللوب خروجی وجود با لیل جنگل ایران و تعاونی

 یخروجا  کناار  در زیااد  ییکاارا  کاه  را ییها شرکت عملکرد ،یندگیآال کاهش با توان یم جنگل یبردار بهره یها هوا( در شرکت یندگی)آال

 .دیبهبود بخش دارند نامللوب

 .خروجی -ورودی، گیالن چوب صنایع ،بندی رتبه ها، داده پوششی تحلیل :کلیدی های واژه

 

 مقدمه

 سانتی،  یدامادار  ،یکشااورز  چون یاریبس عوامل

 ،ساوخت  عناوان  باه  چاوب  از استااده ،یریعشا زندگی

 موجب روستاها، جمعیت رشد و غیراصولی یبردار بهره

. اسات  شاده  هانآ روزافزون کاهش و منابع این تخریب

 گذشااته زمااان از تولیااد امکانااا  و منااابع محادودیت 

 شاد   باا  نیاز  آیناده  در واسات   باوده  ملرح همواره

 از. دشا  خواهاد  تحمیال  اقتصاادی  شرایط بر بیشتری

 مناابع  و امکانا  از بهینه ۀاستااد علمی بررسی رو این

 رفاه به دستیابیمنظور  به کارایی یارتقا و دسترس در

 اهمیت حائز بسیار رشد به رو نیازهای به پاسخگویی و

 کارکرد لحاظ هب یخداداد یروتث منزلۀ به جنگل. است

 جلاب  خاود  باه  را یادیا ز توجاه  اجتماعی، -یاقتصاد

 اهمیاات از شااورهاک صاااداقت در  جنگاال. اساات کاارده

 و باوده  حیا  تجدید  قابل زیرا ،است برخوردار خاصی

 لاصا  صاحی   مادیریت  با توان می که است یا هیسرما

 آن سرمایۀ ودس از و کرد حاظ همیشه یبرا را رمایهس

 چرخاۀ  در گاام  اولاین  کاارایی  گیاری  انادازه  .بهره برد

 ضارور   آنجاا  از کاارایی  سنجش است. عملکرد بهبود

 در امکاناا   و مناابع  کمباود  باه  توجاه  باا  که یابد می
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 داده تخصایص  ای گونه به باید منابع این کنونی شرایط

 حاداکرر  بتواناد  نظار  ماورد  نهااد  یا سازمان که شوند

. کناد  عرضاه  مناابع  آن طریا   از را خادما   یا تولید

 هاایی  فعالیات  و اقاداما   مجموعاۀ  به عملکرد ارزیابی

 از بهیناه  ۀاساتااد  افازایش  منظور به که شود می گاته

 صاور   اهاداف  باه  دساتیابی  با هدف منابع و امکانا 

 تارین  مهام  از کاارایی  کنتارل  و گیاری  اندازه. گیرد می

 از یکاای. واحدهاسات  کااارایی افازایش  باارای اقاداما  

 گیاری  انادازه  بارای  شده شناخته و پرکاربرد های روش

DEA هااا پوششاای دادهتحلیاال  ،4کااارایی
2
 اساات ((

(Mehregan, 2008) منظاور  باه کاارایی   ۀانداز. تعیین 

گیرنده بسیار  بررسی و بهبود عملکرد واحدهای تصمیم

کاارایی باه تاابع    اندازۀ اهمیت است. برای تعیین  حائز

 تاابع  نباودن  دساترس  در به توجه با تولید نیاز داریم.

 کااه زنااد ماای تخمااین را تولیاادی تااابع DEA تولیااد،

 ازای باه  را خروجای  ترکیب حداکرر مشاهدا  براساس

 .دهد می ارائه ها ورودی از ترکیبی

DEA بارای  یجدیاد  نسابت  به محور داده رویکرد 

 DEA .(Cooper, 2006) واحدهاسات  عملکرد ارزیابی

 صاانایع 3ینسااب ییکااارا یریااگ اناادازه در زود یلاایخ

 کااربرد  بر یمبتن مقاال  تعداد اما رواج یافت، یجنگل

 جهاان  در یجنگلا  صانایع باازده   یابیارز در روش این

بااا  Sporcic et al. (2009) .اساات محاادود یلاایخ

 یجنگلادار  در یساازمان  یواحادها  باازده  یریگ اندازه

 جاه ینت 1کیا ناپارامتر یهاا  مدل از استااده با یکرواس

 ابازار ناوعی   عناوان  باه  DEA تاوان از  مای  کاه  گرفتند

 در باااارزش و قدرتمنااد 1ۀاریمعچنااد یریااگ میتصاام

 و بودن محور داده ماهیت. کرد استااده جنگل مدیریت

 سبب است ممکن DEA بودن( همگنمتجانس ) اصل

 دنیاای  در. شاود  کااربردی  مساائل  در مشاکالتی  بروز

 دارای گیرناده  تصامیم  یواحادها  اسات  ممکان  واقعی

 عواماال ریتاا ث تحاات یااا نباشااند همگناای شاارایط

                                                                                    
1. Efficiency 
2. Data Envelopment Analysis 
3. Relative efficiency 
4. Non-parametric models 
5. Multi-criteria decision making 

 عوامال  حضاور  در کاارایی  ارزیابی. باشند ناپذیر نترلک

 در Farrel et al. (1986) توسط بار یننخست نامللوب،

 Scheel (2001) .شد ملرح غیرخلی DEA مدل یک

 همزمااان کااهکاارد  پیشاانهاد را شااعاعی هااای ماادل

. دنا گیر می نظر در را 7مللوبنا و 3مللوب های خروجی

Kao et al. (1991-1992) از که بودند یکسان نیاول از 

DEA استااده یجنگل صنایع ییکارا یریگ اندازه یبرا 

ارزیااابی  بااا Mohammadi Limaei (2013). کردنااد

از شرکت جنگلداری ایرانی با اساتااده  چهارده کارایی 

عملکارد ضاعی     کهنشان داد  DEA یا دومرحله مدل

 2949در زیرفرایند برداشت، علت کارایی کم در ساال  

 کاارایی  بررسای  ابا  Malaii et al. (2014) بوده است.

 شااارود  جنگال  سهامی شرکت 6تصادیاق -تخصیصی

 که شرکت ماذکور از نشان دادند   DEAروش با گیالن

نظر کارایی تخصیصی اقتصادی در هر سه مدل هزینه، 

هاااتم  ،(4361پاانجم ) یهااا سااالدرآمااد و سااود در 

بقیاۀ  ولای در   ،( کامالً کارا بوده4360( و نهم )4367)

 Zadmirzaei .چندانی نداشته اسات  یور بهره ها سال

et al. (2016)  با استااده از روشDEA باه   0ای شبکه

تعیین کاارایی نسابی شارکت صانایع چاوب و کاغاذ       

و بیان کردند تا زمانی کاه کاارایی   پرداختند مازندران 

بایااد  ،واحاادهای تولیاادی و سااودآوری افاازایش یابااد

 Heydarianنهایی را کااهش داد.   یها یورودمصرف 

et al. (2016) جنگلای  هاینهالستان کارایی با ارزیابی 

نشان دادند کاه   DEA روش از استااده با ایران شمال

ون و شاندرمن، جوکندان، پسسا  یها نهالستانعملکرد 

 Zadmirzaei et al. (2018). کارامد اسات  غروغ کامالً

جنگال   مادیریت  واحد چهارده ارزیابی کارایی نسبی با

 پوششاای تحلیاال روش ایااران بااا اسااتااده از دو   در

 تصاادفی نشاان دادناد کاه کاارایی      و قلعی های داده

 یهاا  مادل است و پس از اساتااده از   اندک آنها نسبی

DEA بایاد  ماد اناکار واحدهای مدیران بیان کردند که 

                                                                                    
6. Desirable output 
7. Undesirable output  
8. Allocation-economic efficiency 
9. Network DEA 
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https://elmnet.ir/article/20446143-16221/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C
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 صاور   ایان  غیار  در و دهناد  افزایش را خود خروجی

 .را افزایش دهناد  خود کلی وری بهرهنخواهند توانست 

(2019) Zadmirzaei et al. و منظااور ساانجش بااه 

 تحات  جنگل مدیریت واحدهای نسبی کارایی مقایسۀ

 پوششای  تحلیال  مدیریت، مادل  مختل  های سیستم

 هاای  خروجای  و اختیاری های ورودی حضور در ها داده

 کااه ماادلداشااتند و بیااان  ایجاااد کردناادترکیباای را 

 احتمااالً  مختلا   سالوح  در SND-DEA شادۀ  اصالح

 از حاصاال نتااایج بااا مقایسااه در را متااااوتی نتااایج

. در پژوهشای دیگار،   دهاد  یما قلعای ارائاه    های مدل

Mohammadi Limaei (2020)   عملکارد  باا ارزیاابی 

 نظار  در باا  گیالن استان در جنگل مدیریت واحدهای

 کاه نشاان داد   کربن پویایی و اقتصادی اهداف گرفتن

 را کاارایی  ۀاناداز توان  با انتخاب سناریوی مناسب، می

دساات آورد و در نتیجااه تصاامیما     بااهتاار  دقیاا 

 بهبود عملکرد اتخاذ کرد.برای  یتر مناسب

 و عاام  بیان در تولید تئوری کالسیک های روش در

DEA حاداقل  ،هدف ،فناوری سل  در خاص، بیان در 

. هاسااتخروجاای کااردن حااداکرر و هاااورودی کااردن

 هاا، کارخاناه  نظیار  هاییسازمان و واحدها که  درحالی

 است ممکن تولید و فعالیت فرایند در... و هابیمارستان

 ،ضااروری مللااوب هااای خروجاای تولیااد باار افاازون

 هاوا،  در معلا   ذرا  مانناد  نیز نامللوبی های خروجی

 حضااور. کننااد تولیااد غیااره و آلااودگی ضااایعا ،

 عواماال عنااوان تحاات ،دساات ایاان از هااایی خروجاای

 د.دار واحدها این کارایی برآورد در مهمی اثر محیلی،

 روشای  از اساتااده  هدف واحدهایی، چنین ارزیابی در

 تولیاد،  تئاوری  ماااهیم  با سازگاری بر افزون که است

 افاازایش و نااامللوب هااای خروجاای کاااهش امکااان

 Kazemi) باشاد  داشاته  وجاود  مللاوب  یها یخروج

Matin, 2011). نااامللوب هااای خروجاای مااورد  در 

هاا   پژوهش ولی ،است گرفته انجام زیادی های پژوهش

 ناامللوب   هاای  خروجای  باا  ییکارا گیری اندازه دربارۀ

 که دادند نشان Seiforad et al. (2002) .است محدود

 افازایش  باا  DEA اساتاندارد  هاای  مادل  از اساتااده  با

 ناامللوب  هاای  خروجی کاهش و مللوب های خروجی

 کااهش  با نیبنابرا ؛داد بهبود را واحد عملکرد توان می

 هاای  خروجای  افزایش و( نامللوب خروجی) آالیندگی

( برداشات  کل حجم و درآمد کل حجم مانند) مللوب

. بخشاید  بهباود  را چاوب  های شرکت عملکرد توان می

 شارکت  مانناد  هایی شرکت روش این با دیگر  عبار  به

 ولای  داشاته،  قارار  یک رتبۀ در که ایران چوبی روکش

 ناامللوب  خروجای  کااهش  باا  ،زیادی دارد آالیندگی

 Fare et al. (1989) .داشات  دنا خواه بهتاری  عملکرد

 سیستم برای  DEA های مدل برای یرخلیغای  برنامه

 افازایش  مللوب های خروجی که حالتی در کاغذ تولید

 .کردناد  ارائاه  یابناد  کااهش  نامللوب های خروجی و

Chung et al. (1995) آن از و ایجااد  فاصاله  تابع یک 

 استااده جدید وریبهره شاخص در عنصر یک عنوان به

 مشاترک  تولیاد  از ناشای  مشاکل  شاخص این. کردند

   .ندک می حل را نامللوب و مللوب های خروجی

 ها روشمواد و 

 پژوهش ۀمنطق
مساحت  هکتار هزار 131 النیگ استان های جنگل

 تاناس  طارح  از پایش . (Azizi et al., 2002) دنا دار

 تعااونی  چای،آستارا جنگل تعاونی یها شرکت جنگل،

 گستر، باران توسعۀ و تحقیقا  راشستان، نارون، جنگل

 روکاش  رود، ملاک  جنگال  تعااونی  گیالن، سپیدار پویا

 نرماش، جنگل تعاونی لیل، جنگل تعاونی ایران، چوبی

 رویاان  صنعت و کشت آستانه، جنگل احیای مهندسی

 فعاال  4301-03 یهاا  ساال  تا شاارود و نوشهر چوب

 سابز  شااارود،  یهاا  شرکت فقط حاضر حال در. بودند

باوده    فعال شمال سبز ۀشیبایآر و آستارا یباباعل التون

 .  هستند چوب زراعت و کاشت طرح یمجر و

 چاوب  برداری بهره های شرکت کارایی مقاله این در

 ناامللوب،  هاای  خروجای  حضاور  باا  گایالن  استان در

 روش از منظور این برای. شده است محاسبه و ارزیابی

 هااای خروجاای بناادی ماادل باارای DEA غیرپااارامتری

 بارای . اسات  شاده  اساتااده  ناپاذیر  کنترل و نامللوب
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 رویکاارد از پااذیرنا کنتاارل هااای خروجاای سااازی ماادل

Banker et al. (1994) توجه با همچنین. شد استااده 

 خروجای  تحقیا   ایان  کااربردی  ملالعاۀ  در اینکه به

 بارای  شاد،  گرفتاه  نظار  در ها آالینده انتشار نامللوب

 اصاال از نیااز نااامللوب هااای خروجاای بناادی ماادل

 متعاقب و( Shephard, 1970) ضعی  پذیری دسترسی

( Kuosmanen, 2005) افتاااهیبهبود فنااااوری از آن

 یسنج ییکارا یکاربردها بیشتر در .است شده استااده

 یواحااادها آن در کاااه دارد وجاااود یهاااای تحالااا

را  ییها یخروج و مصرف را ییها یورود گیرنده تصمیم

 و مللاوب  دساتۀ  دو باه  هاا  یخروجا  .کنناد  یم دیتول

 دیا با نامللوب یها یخروج. شوند یم میتقس نامللوب

 کااهش  یبارا  یمتااوت یکردهایرو. شوند داده کاهش

 جملاه  از ،اسات  شاده  معرفای  ناامللوب  یها یخروج

،  یضااع پااذیری دسترساای اصاال از اسااتااده کااردیرو

. رهیا غ و یقاو  پذیری دسترسی اصل از استااده کردیرو

 کاار  اسااس  ،4شااارد   یضع پذیری دسترسی اصل در

 دیا با ناامللوب  یها یخروج کاهش یبرا که است نیا

 داده کااهش  هام  مللوب های خروجی متناسب طور به

  .داد توسعه را اصل نیا Kuosmanen (2005) .شوند

 پژوهش یاجرا ۀویش 

DEA بارای  ریاضای  ریزی برنامه پایۀبر روش نوعی 

 ورودی چند با گیرنده تصمیم واحدهای کارایی ارزیابی

 DEA اساتاندارد  هاای  مادل  در. است خروجی چند و

 افازایش  و ورودی کااهش  باا  (شاعاعی  غیار  و شعاعی)
 مارز  روی ارزیاابی  تحات  گیرندۀ تصمیم واحد خروجی

 یپوششا  لیا تحل در ییکاارا  مارز . شود می تصویر کارا

 واحادهای  براسااس  کاه  است دیتول تابع همان ها داده

 یواحادها  هماۀ  و شاود  یما  زده نیتخم شده مشاهده

. دارنااد قاارار ماارز نیااا ینیپااا ایاا باااال شااده مشاااهده

 کاارا  یواحادها  دارناد،  قارار  مارز  یرو کاه  ییواحدها

 یاا  ورودی تولیاد  فنااوری  یک در اگر. شوند یم دهینام

 ایان  میازان  دبای باشد، داشته وجود نامللوب خروجی

                                                                                    
1. Shephard  

 کااهش  و افازایش  ترتیاب  باه  هاا خروجای  با ها ورودی

 از حاصال  نتاایج  رو این از . (Kuosmanen, 2005)دیاب

 واحاد  یاک  کاارایی  انادازۀ  DEA اساتاندارد  های مدل

 در باا  .کنناد  نمای  منعکس درستی به را گیرنده تصمیم

 هاای  روش ، اززمیناه  این در موجود متون گرفتن نظر

 مادل  در نامللوب های خروجی دادن شرکت گوناگون

DEA ارزیااابی از هاادف .کاارد اسااتااده  تااوان ماای 

 و نسابی  کاارایی  اندازۀ تعیین گیرنده تصمیم یواحدها

 بنادی  رتباه  همچنین و کارایی بهبود برای ریزی برنامه

 .است آنپایۀ بر واحدها

 باا  کاارایی  سانجش  برای ریاضی ناپارامتریک مدل

 4های  رابلهدر  Kuosmanen (2005) مدل از استااده

 د:شو تعری  می 3تا 
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jj  0 و free is   j,  all  0 3رابلۀ   for 

              بردارهااااااای آن در کااااااه

 خروجاای و ورودی ترتیااب بااه              و

               نااامللوب، ورودی    مللااوب،

 ،    و لهئمسا  پارامترهاای  عناوان  به نامللوب خروجی

 باه  مرباوط  4 ۀرابلا  .ندهسات  مدل یرهایمتغ   و   

 3 رابلاۀ  هاا،  خروجای  باه  رباوط م 2 رابلاۀ  ها، ورودی

 باه  مرباوط  1 رابلاۀ  ، اختیااری  های ورودی به مربوط

 تحادب مرباوط باه    1 رابلاۀ  و ناامللوب  های خروجی

 پااذیری دسترساای اصاال از اسااتااده دلیاال بااه. اساات

(Shephard, 1970)  ظااهر  تسااوی  صاور   به 1رابلۀ 

 اصاال از اسااتااده بااا ماادل ایاان در. اساات شااده
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 هااایخروجاای( Shephard, 1970) پااذیری دسترسای 

 ماادل ایاان. شاادند سااازی ماادل نااامللوب و مللااوب

 مراال  در زیارا  ،است شده گرفته نظر در محور خروجی

 و هاا خروجای  افازایش  هادف  تحقی  این در کاربردی

. اسات  بیشاتر  هایخروجی افزایش بر مدیریت کنترل

 تولیاد  بار  افزون است ممکن تولید و فعالیت یندافر در

 ناامللوبی  هاای خروجای  ،الزم مللاوب  هاای خروجی

 نیز غیره و آلودگی و ضایعا  هوا، در معل  ذرا  مانند

 عوامال  عناوان  با دست این از هایی خروجی. شود تولید

 واحادها  ایان  کاارایی  بارآورد  در مهمی ت ثیر محیلی،

 از اساتااده  هادف  ،ییواحادها  چناین  ارزیابی در .دارد

 تئاوری  ماااهیم  باا  ساازگاری  بر افزون که است روشی

 افازایش  و نامللوب های خروجی کاهش به قادر تولید،

 انتشااار اینجااا در کااه دباشاا مللااوب هااای خروجاای

 شاده  گرفته نظر در نامللوب خروجی کربن اکسید دی

 .(Kazemi Matin, 2011) است

 n تعاداد  سرانگشاتی  قاعادۀ  در اینکاه  باه  توجه با

DMU یاا  گیاری  تصامیم  واحادهای  تعداد)
 بایاد ( هاا  4

 کاه ) Max MS + 3 (M+S) مقادار  مساوی یا تر بزرگ

 باشاد، ( ها یخروج تعداد S و ها یورود تعداد M آن در

-DMU تعداد باید ،شود نقض رابله این قرار باشد اگر

. شاود  کام  هاا  یخروجا  یاا  ورودی تعاداد  یاا  زیااد  ها 

 قاعاادۀ اگاار کااه دارد وجااود مختلااای هااای روش

 یا ها  DMU تعداد افزایش برای ،شود نقض سرانگشتی

 شااود اسااتااده هااا یخروجاا و هااا یورود کاااهش

(Amirteimoori et al., 2014) . اینکاه  باه  توجاه  باا 

 با مقایسه در کاربردی پژوهش این در ها شاخص تعداد

 از برخای  حاذف  باه  مجباور  ،بود زیاد ها DMU تعداد

 منلقای  یروش قالب در ها شاخص ترکیب یا ها شاخص

 تعااداد روش دو بااه مقالااه نیااا در رو از ایاان. هسااتیم

 باا  روش دو نیا ا جینتا سپس و افتی کاهش ها یورود

 2ریاامتغ کاااهش روش از ابتاادا در. شااد سااهیمقا هاام

(Amirteimoori et al., 2014 )ها شاخص کاهش یبرا 

                                                                                    
1. Decision Making Unit 
2. Variable Reduction  

 مجماو   روش باه کماک   بعد ۀمرحل در و شد استااده

 ۀاناداز  و افات ی کااهش  هاا  یورود تعاداد  ،شاده  نیتوز

 هاای  روش در .شاد  مشاخص  واحادها  رتباۀ  و ییکاارا 

 یپوششا  لیا تحل جمله از کیپارامترریغ یسنج ییکارا

 رناده یگ میتصم یواحدها از مجموعه کی یوقت ها داده

 واحااد کیاا از شیباا اغلااب ،شااوند یماا یابیااارز

 احتماال  یزماان  و شاوند  یما  ظاهر کارا ۀرندیگ میتصم

 و هاا  یورود تعداد مجمو  که شود یم شتریب آن وقو 

 یبزرگا  عادد  ها DMU تعداد با سهیمقا در ها یخروج

 دایا پ 4 ییکاارا  ۀاناداز  یادیز یواحدها رو از این. باشد

 کاه  دیآ یم شیپ پرسش نیا یعیطب طور به و کنند یم

 باه  و اسات  کادام واحاد   نیکاراتر ،واحدهااین  نیب از

 یها روش .شود می ملرح یبند رتبه بحث لیدل نیهم

 آنهاا  از یکا ی کاه  دارد وجاود  یبند رتبه یبرا یمتااوت

SUPER-SBM) ییسوپرکارا
 یبناد  رتبه جینتا. است (3

 ژهیا و به ،باشد معتبرنا موارد از یاریبس در ممکن است

 واحاد  باه  کیا نزد خااص  واحاد  کی ییکارا که یزمان

 .است گرید

 ماادل از یبنااد رتبااه منظااور بااه مقالااه نیااا در

AP ییسوپرکارا
 & Anderson( 1993). شد استااده 1

Peterson ییساوپرکارا  مدل AP یبناد  رتباه  یبارا  را 

 دواحا  ۀرتبا  نیای تع بارای  هاا نآ. کردند یمعرف واحدها

 دیااتول امکااان ۀمجموعاا از را آن( O) ۀرناادیگ میتصاام

 اجارا  هاا  DMU ۀماند یباق یبرا را مدل و کردند حذف

در   DMU0ۀرتبا  یرابا  آنهاا  یشانهاد یپ دلما . کردند

 :آورده شده است 49تا  7 های بلهار
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3. Slacks-Based measure of efficiency 
4. Anderson & Peterson 



 246 223تا  243، صاحۀ 4194تابستان ، 2، شمارۀ چهاردهممجلۀ جنگل ایران، انجمن جنگلبانی ایران، سال 

و درآمد مربوط به ده  ینههز یها دادهمقاله  ینا در

فعااال   یهااا شاارکت( 4363-01 یهااا سااال )سااال 

شاارکت( بااا اسااتااده از  دوازدهجنگاال ) باارداری بهااره

 یلتعاد  4301 یاۀ پاو براساس ساال   ها یمتشاخص ق

   اند. حذف تورم شده یا یپول

 نتایج

 شارو   از پیش فعال شرکت دوازده پژوهش این در

 بخااش در هاااجنگاال از باارداریبهااره توقاا  طاارح

 ارزیاابی  و بررسای  گایالن  استان در چوب یبردار بهره

 فعال یها شرکت ترین مهم ها شرکتاین . شدند کارایی

 در جنگل یبردار بهره بخش در 4301-03 های سال تا

 :ندزیر یها شرکت شامل و بوده گیالن استان

 ؛چای آستارا جنگل تعاونی شرکت .4

 ؛نارون جنگل تعاونی شرکت .2

 ؛راشستان شرکت .3

 ؛گستر باران توسعۀ و تحقیقا  شرکت .1

 ؛گیالن سپیدار پویا شرکت .1

 ؛رود ملک جنگل تعاونی شرکت .3

 ؛ایران چوبی روکش شرکت .7

 ؛لیل جنگل تعاونی شرکت .6

 ؛نرماش جنگل تعاونی شرکت .0

 ؛آستانه جنگل احیای مهندسی شرکت .49

 ؛نوشهر چوب رویان صنعت و کشت شرکت .44

 .شاارود شرکت .42

 دوازده ایاان هااای خروجاای و هاااورودی 4 جاادول

 نشاان  را 4301 تاا  4363 هاای سال به مربوط شرکت

 هاای  داده ها، داده حجم زیاد بودن به توجه با. دهد می

 آورده 4 جادول  در هاا  داده نیانگیم و نشده ارائه اولیه

 نظار  در ارزیاابی  ایان  در کاه  هایی شاخص. است شده

 مللاوب  های خروجی و ها ورودی شامل اند شده گرفته

 تعریا   باه  اداماه  در کاه  اناد نامللوب های خروجی و

 خروجای  و ورودی متغیرهاای  این از یک هر عملیاتی

 ،تولیاد  هزیناۀ  از اند عبار  ها ورودی. شود می پرداخته

 شیارها، ترمیم ،ها چاله کردن پر) جاده نگهداری ۀهزین

 49 و 1 روساازی  جااده،  تارمیم  ،زدگای  بیارون  اصالح

. جنگال  مسااحت  و چاوب  حمل هزینۀ ،(متری سانتی

 درآماد،  کااهش  بدون باید سود افزایش برای ها شرکت

 ها نهیهز انوا  رو این از دهند. کاهش را خود های هزینه

 .شود می گرفته نظر در ورودی

 کاال حجاامانااد از  عبااار  مللااوب هااای خروجاای

 انتشاار  ناامللوب  خروجی و درآمد کل جمع برداشت،

 .است کربن اکسید دی

Dias et al. (2007)  اره از اساتااده  باه  توجاه  باا 

 بارآورد  به پرتغال پتوسیاکال درختان قلع در یموتور

 مشاابهت  به توجه با .پرداختند کربن اکسید دی مقدار

 و الغااپرت در پتوسیاکااال درختاااناز  باارداری بهااره

 نتاایج  از زیا ن مقالاه  ایان  در کشاور،  شمال های جنگل

 کاربن  اکساید  دی مقادار  بارآورد  بارای  آنها تحقیقا 

 .است شده استااده
 کارکناان  یاا  مادیر  اختیاار  باه  ها ورودی از خی بر

 .نامنااد مای  اختیااری  ورودی را آنهاا  کاه  ناد پذیرتغییر

 نیستند، اماا  کاربران یا مدیر اختیار در که یهای ورودی

 باشاایم آنهااا گیااری اناادازه بااه ناچااار اساات ممکاان

 تحقیا   ایان  در. ناام دارناد   غیراختیااری  های ورودی

 هاا  ورودی بقیه و غیراختیاری ورودی ،جنگل مساحت

 صاور   باه  هاا  داده نیا ا .ندشد گرفته نظر در اختیاری

 هاای دفتر از شاده  ثبات  یها داده یبررس با  و یحضور

 .شد یآور جمع ها شرکت یحسابدار

 و رناده یگ میتصام  یواحادها  تعاداد  باودن  کینزد

 کااه شااود ماای ساابب هااا یخروجاا و هااا یورود تعااداد

 رو نیا ا از. شاوند  داده صیتشخ کارا یشتریب یواحدها

 داده کااهش  هاا یخروجا  ای ها یورود تعداد است بهتر

 یبرخاا اگاار(. Amirteimoori et al., 2014) شااوند

 بایش از ) باشاند  داشاته  قاوی  یهمبساتگ هاا   شاخص

 آنهاا  از یکی و یخوددار آنها تکرار از است بهتر( 01/9

 بیضر که است آن حالت نیتر نانهیب خوش. شود حذف

 مرال  قااً یدق ها ستون حالت نیا در شود، 4 یهمبستگ

 2 جادول . کارد  شاان حذف تاوان  یما  پس هستند، هم
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 4 جادول  یاریاخت یها یورود نیب یهمبستگ بیضر

 .دهد یم نشان را

 یهمبساتگ  بیضر ،شود می مالحظه که طور همان

 نیبناابرا ) اسات  01/9 سه بایش از  وی یک ها یورود

 کوچاک  باه  توجاه  باا  یول کرد، حذف را یکی توان یم

 استااده ریمتغ کاهش روش از حاًیترج مقدار نیا بودن

 بیضارا  از کادام  چیها  ،ها حالت یۀبق در یول ،شود( می

 راآنهاا   تاوان  ینم و ستندین 01/9 بیشتر از یهمبستگ

 اسات  ادیا ز هاا  شااخص  تعاداد  کاه   ازآنجا. کرد حذف

 نیا ا یبارا . میکنا  یما  بیا ترک را هاا  یورود اصلالحاً

 یهمبساتگ  بیضار  نیتریشبدارای  یها یورود منظور

 و 1p و 2p یها یورود 3 جدول در. مکنی یم بیترک را

( 2014) ریاامتغ کاااهش روش بااا 3p و 1p نیهمچناا

Amirteimoori et al. را. آنهاا  شاوند  یم بیترک هم با 

هاا   شااخص  تینها در و کنیم می لیتبد یورود کی به

 n تعاداد ) برساند  مادنظر  ۀرابلا  به تا ندشو یم لیتعد

 Max) مقدار یمساو ای تر بزرگ دیبا( ها DMU تعداد)

MS + 3 (M+S )رابلاه  نیا ا مورد در پیشتر که باشد 

 نیا ا یاجارا  جینتاا  3 جدول. (است شده داده  یتوض

 .دهد یم نشان را روش

 اساتااده  از پس ها یورود نیب یینها یهمبستگ بیضر

 .است شده آورده 1 جدول در رهایمتغ کاهش روش

 شرکت دوازده یها یخروج و ها یورود یکمّ ریمقاد -4 جدول

 ها شرکت

 یخروج یورود

 ریغ

 یاریاخت
 مللوب نامللوب یاریاخت

 Z 4 P 3 P 2 P 1 P w 2 Y 1 Y 
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4 66644 69/9 499 1199 39/9 1/22236 1699 3999 

2 42233 61/9 09 1999 32/9 46132 1999 16999 

3 40431 91/4 419 1999 62/9 6/7142 4399 3999 

1 42010 30/9 69 1999 31/9 3/41621 3299 3999 

1 21603 36/9 69 3699 39/9 2/29361 1199 1699 

3 46696 09/9 499 1299 71/9 27706 3999 0399 

7 23390 79/9 69 1999 34/9 3/21904 1299 7299 

6 246212 61/9 429 1199 76/9 37931 6999 1299 

0 43102 09/9 429 1199 69/9 3/33317 7299 1199 

49 47233 79/9 09 3699 11/9 2/44440 2199 2199 

44 41394 71/9 09 1999 32/9 2/41712 3199 1699 

42 404340 99/4 419 1999 62/9 461329 19999 39999 

 

 یورود یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضر -2 جدول

Ρ (p4, p2) Ρ (p4, p3) Ρ (p4, p1) Ρ (p4, p3) Ρ (p2, p1) Ρ (p3, p1) 

63/9  63/9  63/9  01/9  60/9  04/9  
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 ها یورود بیحاصل از ترک یها داده -3 جدول

 ها شرکت
 یخروج یورود

 مللوب نامللوب یاریاخت یاریاخت ریغ
 Z Pj

 (p
2
, p
3

, p
1
) 1 P w 2 Y 1 Y 

4 66644 99913/9 93/9 1/22236 1699 3999 
2 42233 999190/9 32/9 46132 1999 16999 
3 40431 9991414/9 62/9 6/7142 4399 3999 
1 42010 999196/9 31/9 3/41621 3299 3999 
1 21603 999366/9 39/9 2/29361 1199 1699 
3 46696 99913/9 71/9 27706 3999 03999 
7 23390 999196/9 34/9 3/21904 1299 7299 
6 246212 999132/9 76/9 37931 6999 12999 
0 43102 999132/9 69/9 3/33317 7299 1199 
49 47233 999360/9 11/9 2/44440 2199 2199 
44 41394 999160/9 32/9 2/41712 3199 1699 
42 404340 9991414/9 62/9 461329 19999 39999 

 ها یورود نیب یینها یهمبستگ بیضر - 1 جدول

Ρ (p4, pj
 
(2,3,1)) 63/9  

 

 جدول در یینها یها یخروج و ها یورود تینها در

 کیا  و یاریاخت یورود کی آن در که اند شده آورده 1

 کیاا و مللااوب یخروجاا دو و یاریااراختیغ یورود

 نکاه یا به توجه با. است شده  یتعر نامللوب یخروج

 رایا ز) اسات  شاده  اساتااده  یخروج تیماه با مدل از

 کاه  ییها شرکت ،(است بوده مدنظر نامللوب یخروج

 هار  و هساتند  ناکاارا  ،دارناد  4 از بیشتر ییکارا ۀانداز

ی هاا  شرکت با سهیمقا در باشد تر بزرگ عدد نیا اندازه

 یایا اح یمهندسا  شرکت) 49 شرکت. ناکاراترند دیگر

سات و  کارا یعنا ی ،دارد 4 ییکارا ۀانداز (آستانه جنگل

 گیرد. میقرار  4 رتبۀ دردر نتیجه 

 دوازده یهااا یخروجاا و هااا یورود 1 جاادول در

 ساتون  در) شارکت  هار  ییکارا ۀانداز همراه به شرکت

 شاود  می مالحظه که طور همان. است شده آورده( آخر

از  هاا  یورود تعاداد  ر،یا متغ کاهش روش از استااده با

 .است افتهی کاهشدو  به پنج

  یینها یها داده و ییکارا ۀانداز -1جدول 

ییکارا ۀانداز  

یخروج یورود   

ها شرکت  
   نامللوب مللوب

y4 y2 w 
یاریاخت یاریراختیغ   

Pj
 (p
4
, p
2

, p
3
, p
1
) Z 

10/2  3999 1699 22236199 99999490/9  66644 4 

37/2  16999 1999 46132999 99999491/9  42233 2 

4 3999 4399 7142699 99999432/9  40431 3 

30/3  3999 3299 41621399 99999491/9  42010 1 

66/3  1699 1199 29361299 999994/9  21603 1 

4 0399 3999 27706999 99999449/9  46696 3 
93/4  7299 1299 21904399 99999491/9  23390 7 

4 1299 6999 37931999 99999440/9  246212 6 

22/4  1199 7299 33317399 99999440/9  43102 0 

01/1  2199 2199 44440299 999994/9  47233 49 

4 1699 3199 41712299 99999491/9  41394 44 

4 39999 19999 461329999 99999432/9  404340 42 
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 یینها یبند رتبه ۀجینت -3جدول 

یبند رتبه ییکاراسوپر ۀانداز  ها شرکت   

1 01/9  4 

0 42/4  2 

4 73/9  3 

1 03/9  1 

7 94/4  1 

44 11/4  3 

3 94/4  7 

3 66/9  6 

2 67/9  0 

6 94/4  49 

49 34/4  44 

42 12/1  42 

 

 ،3 ،3 یهاا  شارکت  ،دشویم مالحظه که طور همان

 در. دارناد  4برابار   و کسانی ییکارا ۀانداز 42 و 44 ،6

 ییهاا  مادل  از طیشارا  نیا ا در ها داده یپوشش لیتحل

 روش مقاله نیا درکه  دشو یم استااده یبند رتبه برای

 .است کار رفته به AP ییسوپرکارا

 و 44 ،6 ،3 ،3 یها شرکت ،3 جدول جینتا براساس

 در بیااترت بااه داشااتند 4 رتبااۀ 1 جاادول در کااه 42

 که  ازآنجا .رندیگ یم قرار 42 و 44 ،49 ،3 ،4 یها رتبه

 نظاار در ناامللوب  یخروجاا کاربن  دیاکساا ید انتشاار 

 را 3 رتبۀ ییکارا نظر از 7 شرکت نکهیا با ،شده گرفته

 در( کاربن  دیاکسا  ید انتشاار ) ینادگ یآال نظر از ،دارد

 نظار  از 3 شارکت  بیا ترت نیهما  به. دارد قرار 4 رتبۀ

 در ییکارا نظر از که  یدرحال ،دارد را 1 رتبۀ یندگیآال

 .است گرفته قرار 44 رتبۀ

 ها یورود یهمبستگ بیضر بودن بزرگ به توجه با

 باا  ساه یمقا در هاا  شرکت تعداد بودن کم و (2 جدول)

 تعااداد اساات بهتاار هااا، یخروجاا و هااا یورود تعااداد

 یبرا ادامه در. کاهش داده شود ها یخروج و ها یورود

 اسااتااده شااده نیتااوز مجمااو  روش از منظااور نیااا

 باه  هاا  یورود تیاهم به توجه با روش نیا در. شود می

 باه  اسااس  نیا ا بار . شاود  یم داده اختصاص وزن آنها

 ینگهدار ۀنیهز مجمو  به ،3/9 وزن( 4p) دیتول ۀنیهز

 ۀنا یهز باه  و 1/9 وزن( 3p و 2p) جااده  احداث و جاده

 کاه  شاد  داده اختصااص  3/9 وزن( 1p) چاوب  حمال 

 .دنشو یم یگذاریجا 44 ۀرابل در سپس

0 44رابلۀ  3  1 0 4 2 3 0 3 4/ p / ( p p )   /  p   

 ۀرابلا  باه  تاا  ندشو یم لیتعد ها شاخص تینها رد

 ایا  تار  بازرگ  دیا با هاا  DMU تعاداد  که برسند مدنظر

 .باشد Max MS + 3 (M+S) مقدار یمساو

 دوازده یهااا یخروجاا و هااا یورود 7 جاادول در

 ساتون  در) شارکت  هار  ییکارا ۀانداز همراه به شرکت

 شاود  می مالحظه که طور همان. است شده آورده( آخر

 ها یورود تعداد ،شده نیتوز مجمو  روش از استااده با

 .است افتهی کاهشدو  به پنج از

 ،ییکاارا  ۀاناداز  براسااس ها  شرکت یبند رتبه برای

 ،6 ،3 ،3 ،4 یها شرکت دشویم مالحظه که طور همان

 یپوششا  لیا تحل در. دارناد  یکساان ی ییکارا 42 و 44

 یبناد  رتباه  بارای  ییهاا  مدل از طیشرا نیا در ها داده

 ییساوپرکارا  مادل  از مقاله نیا درکه  دشو یم استااده

AP است شده بهره گرفته.  
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  یینها یها داده و ییکارا ۀانداز -7جدول 

ییکارا ۀانداز  

یخروج یورود   

ها شرکت  
   نامللوب مللوب

y4 y2 w 
 یاریاخت ریغ یاریاخت

Pj
 (p
4
, p
2

, p
3
, p
1
) Z 

4 3999 1699 1/22236  12/4619  66644 4 

93/4  16999 1999 46132 114/4333  42233 2 

4 3999 4399 6/7142  134/2939  40431 3 

96/3  3999 3299 3/41621  192/4332  42010 1 

30/3  1699 1199 2/29361  361/4112  21603 1 

4 0399 3999 27706 101/4729  46696 3 
92/4  7299 1299 3/21904  303/4332  23390 7 

4 1299 6999 37931 160/4616  246212 6 

40/4  1199 7299 3/33317  14/4626  43102 0 

13/1  2199 2199 2/44440  371/4113  47233 49 

4 1699 3199 2/41712  144/4333  41394 44 

4 39999 19999 461329 113/2939  404340 42 

 یینها یبند رتبه ۀجینت  -6جدول 

یبند رتبه ییکاراسوپر ۀانداز  ها شرکت   

2 67/9  4 

0 22/4  2 

4 73/9  3 

1 03/9  1 

6 94/4  1 

44 11/4  3 

3 94/4  7 

1 66/9  6 

3 67/9  0 

7 94/4  49 

49 34/4  44 

42 12/1  42 

 

کاه   شود می مشاهده 7 و 1 یها جدول ۀسیمقا در

 ییکارا 42 و 44 ،6 ،3 ،3 یها شرکت جدول دو هر در

 باه  زین 4 شرکت 7 جدول در و دارند 4برابر  و کسانی

 یهاا  شارکت  ییکارا رتبۀ. شود می اضافه مجموعه نیا

 ،اسات  کساان ی 6 و 3 جدولِ دو هر در 42 و 44 ،3 ،3

 در زیا ن 4 شارکت  و کارده  رییا تغ 6 شارکت  رتبۀ یول

 .است گرفته قرار 2 رتبۀ

   بحث

DEA کاه  اسات  ریاضای  ریازی  برناماه  روش نوعی 

 باا  گیاری،  تصامیم  واحادهای  کاارایی  ارزیاابی  منظور به

 اساتااده  خروجی و ورودی چندین با مشابه های فعالیت

 دندیرسا  جهینت این به .Sporcic et al (2009). شود می

 یریا گ میتصام  ابازار  نوعی منزلۀ به توان یم DEA از که

بهاره   جنگال  مدیریت در باارزش و قدرتمند رۀایمعچند

 DEA اساتاندارد  هاای  مادل  از اساتااده  باا  آنها. گرفت

(BCC
CCRو  1

 و ناد پرداخت کارایی ۀانداز تعیین به( 2

 ایان  در .ناد نگرفت نظار  در را ناامللوب  خروجی مسئلۀ

 یهاا  شارکت  کاارایی  ،کشور در بار نخستین برای مقاله

 و متغیر کاهش روش از استااده با جنگلاز  برداری بهره

                                                                                    
1. Banker, Charnes, Cooper 
2. Charnes, Cooper, Rhodes 
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 آالینادگی  گرفتن نظر در و کاراییسوپر بندی رتبه مدل

 دیگار   عبار  به .شد ارزیابی نامللوب، خروجی عنوان به

 خروجای  عناوان  باه  آالینادگی  مقادار  گرفتن نظر در با

 برداری بهره های شرکت کارایی اندازۀ تعیین به نامللوب

 ایان  به و پرداخته گیالن استان در جنگل چوب صنعت

 ارزیااابی در. شااد اسااتااده DEA هااای ماادل از منظااور

 کاه  اسات  روشای  از اساتااده  هادف  ،ییواحدها چنین

 آن کماک  باا  تولیاد،  نظری مااهیم با سازگاری بر افزون

 مللاوب  هاای  خروجای  و کاهش نامللوب های خروجی

 هاای  خروجای  ساازی  مادل  برای اینجا در. یابند افزایش

 اساتااده  Banker et al. (1994) رویکرد از ناپذیر کنترل 

 خروجای  تحقی  این در اینکه به توجه با همچنین. دش

مادل  برای شد، گرفته نظر در ها آالینده انتشار نامللوب

 اصااال از نیاااز ناااامللوب هاااای خروجااای بنااادی

 متعاقاب  و( Shephard, 1970) ضعی  پذیری دسترسی

 (Kuosmanen, 2005) افتاااهبهبودی فنااااوری از آن

 تحقیا   موضاو   باا  پاژوهش  ایان  .اسات  شاد  استااده

 باارای همسوساات. او 2929 سااال در لیمااائی محمادی 

 هاای  طرح  از برخی کارایی اندازۀ تعیین به بار نخستین

 نظاار در بااا گاایالن اسااتان هااای جنگاال در جنگلااداری

 چااوب قلااع عملیااا  حااین در CO2 انتشااار گاارفتن

 Mohammadi) پرداخات  ناامللوب  خروجای  عنوان به

Limaei, 2020) .ساناریو  ساه  آن در کاه  تاااو   این با 

 اول ساناریوی  در. شاد  مقایسه باهم آنها نتایج و تعری 

 گارفتن  نظار  در بادون  ورودی ماهیت در CCR مدل از

 انادازۀ  تعیاین  بارای ( CO2 انتشاار ) ناامللوب  خروجی

 اندازۀ تعیین برای دوم سناریوی در. شد استااده کارایی

 نظاار در بااا و ورودی ماهیات  در CCR ماادل از کاارایی 

. شاد  اساتااده  ورودی عنوان به نامللوب خروجی گرفتن

 4یکنواخات  ۀافتی کاهش تبدیل  یک از سوم سناریوی در

 متغیار  ساپس  و شاد  اساتااده  ناامللوب  خروجی برای

 باا  CCR مادل  در خروجای  یاک  عنوان به آمده دست به

 Mohammadi  .شااد گرفتااه کااار بااه ورودی ماهیاات

Limaei (2020)     با ارزیاابی واحادهای مادیریت جنگال

 ساناریوهای  از آماده  دسات  به کارایی اندازۀ که داد نشان

 باا  رو ایان  از. دارناد باا هام    داری معنی اختالف مختل 

 روکاش  مانند هایی شرکت ،مقاله این های یافته به توجه

 خاوب  کاارایی  رتبۀ که لیل جنگل تعاونی و ایران چوبی

 انادازۀ  توانناد  مای  ،دارناد  زیااد  ناامللوب  خروجی ولی

 تصامیما   نتیجه در و آورند دست به یتر دقی  کارایی

 .کنند اتخاذ عملکرد بهبود برای یتر مناسب

 واحاادهای تعااداد بااودن کاام ،DEA در همچنااین

 و ها ورودی تعداد به آنها بودن نزدیک و گیرنده تصمیم

 کاارا  بیشاتری  واحادهای  تاا  شود می سبب ها خروجی

 باا . نیساتند  کاارا  همگی کهبا این شوند، داده تشخیص

 ایان  در هاا  خروجای  و هاا  ورودی تعداد اینکه به توجه

 حاذف  ،باود  زیااد  ها DMU تعداد با مقایسه در مقاله

 قالاب  در آنها ترکیب یا ها خروجی و ها ورودی از برخی

 از ابتادا  در رو از ایان . ضاروری باود   منلقی روش یک

 و Amirteimoori et al., 2014)) ریا متغ کاهش روش

 کاااهش یباارا مشااترک وزن عیااتوز روش از سااپس

 ها یورود تعداد بیترت  نیا  به و شد استااده ها شاخص

 یواحادها  کاارایی  زانیا م یریا گ انادازه  .یافت کاهش

 و اقتصاادی  اهاداف  گارفتن  نظار  در با جنگل یتولید

 اثار مهمای   ها جنگل پایدار مدیریت در یستیز محیط

 در خاوبی  راهنماای  تواناد  می تحقی  این نتایج دارد و

 .باشد گیران تصمیم و مدیران برای زمینه این
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Abstract 
The purpose of this study was to measure the relative efficiency of forest harvesting processing 

companies in Guilan province by considering pollution as an undesirable output. For this purpose, data 

envelopment analysis (DEA) method was used to evaluate the efficiency. In order to conduct this 

research, data from 12 forest harvesting companies in Guilan province were collected during 10-year 

period (2007-2016). First, the variable reduction method was used to reduce the indicators and then 

the units were ranked using the super-efficiency method. The results show that due to the importance 

of undesirable output, a number of companies have good ranks in terms of efficiency despite their high 

adverse undesirable output (air pollution) are in a good position in terms of efficiency (Iran Wood 

Coating Company and Layl Forest Cooperative). Due to the existence of undesirable output (air 

pollution) in forest exploitation companies, it is possible to improve the performance of companies 

with high efficiency along with undesirable output by reducing the amount of pollution. 

Keywords: Data Envelopment Analysis, Ranking, Guilan Wood Industries, Input-output. 


